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Data:  

Clique aqui para inserir uma data. 

 

Tema:  

Para um mundo melhor. 

 

Conceitos trabalhados:  

Práticas para um mundo melhor. 

 

Objetivos:  

Conscientização de que um mundo melhor está ao alcance de nós mesmos a partir das nossas 

próprias atitudes. 

 

Recursos necessários:  

Revistas, tesouras, cola e duas cartolina brancas. 

 

Duração:  

1h minutos. 

 

Descrição da atividade:  

1) Dinâmica de integração “O mundo que eu quero” 

Espalhe as revistas no chão e dê uma tesoura a cada um dos participantes. Peça que recortem 

figuras e palavras que sejam coisas boas e coisas ruins pro mundo. Dê 20 minutos pra essa atividade. 

Ao final devem entregar o mediador os recortes em dois grupos: coisas boas e coisas ruins. O 

mediador disporá as duas cartolinas na mesa e desenhará um globo em casa uma delas escrevendo 

“O mundo que eu quero”/ “O mundo que eu não quero” respectivamente. 

O mediador pegará cada um dos recortes, mostrará a todos e perguntará ao grupo “Isto é bom 

ou ruim pro planeta e/ou sociedade?”. Quando decidirem pede-se para a pessoa que recortou 

aquele item colar no globo correspondente. 

Não os ajude a escolher itens pra recortar nem decidir em qual globo colar.  
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Mediação de atividade:  

1) O que é um mundo bom? 

2) O que devemos fazer para ter um mundo melhor? 

3) Quem faz o mundo ser melhor? 

4) Como eles decidiram sozinhos o que é bom ou ruim pro mundo sinalize a eles que eles 

sabem o que é certo então podem fazê-lo. 

5) “Seja a mudança que você quer ver no mundo.” (Mahatma Gandhi) – Utilize esta frase 

para conscientizá-los de que o mundo são as pessoas, que somos todos nós. Logo, se 

queremos um mundo melhor começamos por nossa própria atitude diante do mundo. 

6) Caso um item tenha duas interpretações, abra o debate até que cheguem a uma 

conclusão, podendo inclusive colar nos dois globos, mas delimitando os aspectos bons e 

ruins do item. Utilize isso pra sinalizar que algo pode ser bom ou ruim de acordo com o 

uso que se faz dele e isso também é uma decisão nossa. 

 

Registro de atividade:  

Clique aqui para digitar texto. 

 


